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ABSTRACT 

 

The use of vehicles requires fuel and also causes air pollution of HC and CO 

gases. In previous research, sawdust charcoal can improve the performance of 4-

stroke gasoline motorcycles. To increase the ability of sawdust charcoal as an 

adsorbent, in this study, mixing was carried out with variations in composition, 

activation power in the microwave, and variations in pellets gap. The study begins 

with tests of  fuel consumption, acceleration and  stationary at engine speed of 

1500 rpm and 3000 rpm, and finally exhaust emission test . Composition filter is 

denoted by 55SK-20, 55SK-40, 55SK-60 with various gaps.  Filter 55SK-40 full 

gap proved to be able to save fuel consumption by 14,47% at 1500 rpm and 

14,79% at 3000 rpm at stationary test, and save fuel consumption by 8,12% at 

road tests. Filter 55 SK-40 gap tenacity can reduce travel time 0-80 km / h by 

12,53%. In the exhaust emission test, it was able to reduce CO levels by 6,09% 

and 7,56% at each rpm, and HC by 7,11% at 1500 rpm. 

 

Keywords  : wood sawdust charcoal, adsorbent, physical activation, 

performance of a 4-stroke gasoline engine. 
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ABSTRAK 

 

Penggunaan kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar dan juga 

menimbulkan polusi udara gas HC dan CO. Pada penulisan sebelumnya, arang 

serbuk kayu gergaji mampu meningkatkan prestasi mesin sepeda motor bensin 4-

langkah. Untuk meningkatkan kemampuan arang serbuk kayu sebagai adsorben, 

maka pada penulisan ini dilakukan pencampuran dengan variasi komposisi, daya 

aktivasi pada microwave, dan variasi kerapatan. Penulisan diawali dengan 

pengujian konsumsi bahan bakar berjalan, uji akselerasi,  pengujian diam 

(stasioner) dengan putaran mesin 1500 rpm dan 3000 rpm, dan terakhir pengujian 

emisi gas buang. Komposisi filter disimbolkan dengan 55SK-20, 55SK-40, 55SK-

60 dengan variasi kerapatan.  Filter arang serbuk kayu gergaji 55SK-40 kerapatan 

penuh  terbukti mampu menghemat konsumsi bahan bakar sebesar 14,47 % pada 

1500 rpm dan 14,79 % pada 3000 rpm pada kondisi diam, dan menghemat 

konsumsi bahan bakar 8,12 % pada kondisi berjalan. Filter 55 SK-40 kerapatan 

renggang mampu mengurangi waktu tempuh 0-80 km/jam sebesar 12,53 %. Pada 

uji emisi gas buang mampu mengurangi kadar CO 6,09 % dan 7,56 % pada setiap 

rpm, dan HC sebesar 7,11 % di 1500 rpm. 

 

Kata kunci : arang serbuk gergaji kayu, adsorben, aktivasi fisik, prestasi mesin 

bensin 4-langkah. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 

(GAIKINDO) telah mengumumkan data penjualan mobil secara nasional 

sepanjang tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa penjualan 

mobil whole sales (dari pabrik ke dealer) tumbuh 66,6 % (year-on-year, yoy) 

dari 532.407 unit di periode Januari – Desember 2020 menjadi 887.200 unit 

di periode Januari – Desember 2021 (Gaikindo, 2022). Sedangkan, untuk 

kendaraan sepeda motor menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia 

(AISI) pada 2021 data penjualan sepeda motor untuk pasar domestik 

sebanyak 5.057.516 unit meningkat  27,6 % dari tahun 2020 (Aisi, 2022). 

 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentunya berimbas kepada konsumsi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang juga ikut meningkat. Seperti yang 

diketahui bahwa BBM adalah bahan bakar utama untuk menjalankan 

kendaraan bermotor. Menurut Badan Pusat Penerapan Teknologi (BPPT), 

Kebutuhan  BBM  mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. 
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Namun, diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2022 dengan 

pertumbuhan rata-rata 2,7% atau menjadi 984 juta SBM (Single Buoy 

Moring/Penampung Minyak Mentah Terapung). Pada sektor transportasi 

penggunaan BBM masih mendominasi secara pangsa, yaitu sebesar 90-92% 

dari total kebutuhan BBM dalam negeri. 

 

Jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan kelangkaan BBM dan 

sumber daya minyak juga akan menipis. Konsumsi BBM yang berlebih juga 

akan berdampak pada lingkungan sekitar yang akan menambah polusi udara 

dari gas emisi hasil pembakaran yang dibuang oleh kendaraan. Kandungan 

gas emisi sisa hasil pembakaran mesin mengandung gas-gas yang berbahaya 

bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup termasuk manusia seperti CO, 

HC, dan NOx. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 

2021, emisi kendaraan bermotor berkontribusi menyumbang 70 % terhadap 

pencemaran udara di perkotaan.    

 

Sejatinya saat ini, pabrikan otomotif berlomba-lomba untuk meningkatkan 

efisiensi dan kehematan konsumsi bahan bakar serta ramah lingkungan pada 

produk kendaraannya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM 

berlebih dan biasanya konsumen juga mengincar kendaraan yang hemat 

BBM. Banyak perlakuan yang diberikan pada kendaraan agar bisa lebih 

hemat bahan bakar seperti, mengatur sistem pengapian dan laju aliran bahan 

bakar melalui Engine Control Unit (ECU) atau Karburator pada kendaraan, 
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memberikan perlakuan pada jalur udara masuk (intake manifold), dan 

menambahkan zat aditif pada bahan bakar. 

 

Memberi perlakuan pada jalur udara masuk (intake manifold) merupakan 

salah satu cara untuk mengatur performa mesin dari motor bakar. Perlakuan 

ini biasanya untuk memaksimalkan udara yang masuk untuk proses 

pembakaran pada ruang bakar dengan tujuan menambah tenaga mesin atau 

sebagai cara menghemat bahan bakar. Udara lingkungan yang dihisap ke 

mesin terdiri dari berbagai senyawa kimia yaitu, oksigen 21%, nitrogen 78%, 

dan 1% terdiri dari uap air dan gas-gas lainnya. Sementara gas yang 

dibutuhkan sebagai proses pembakaran pada mesin adalah oksigen untuk 

membakar bahan bakar yang mengandung karbon dan hidrogen (Wardono, 

2018). 

 

Agar pembakaran sempurna pada kendaraan dibutuhkan kadar oksigen yang 

banyak dan bersih maka diperlukan penyaring udara. Penyaring udara ini 

berfungsi sebagai penyaring partikel debu dan kotoran yang berbahaya jika 

masuk ke ruang bakar tetapi juga dapat berfungsi sebagai media penyerap 

(adsorben) gas-gas dan uap air yang tidak dibutuhkan pada proses 

pembakaran. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai filter udara 

ialah arang. 

 

Arang dapat diproduksi dari berbagai jenis material seperti serbuk gergaji dan 

sekam padi yang dimana keduanya dicampur dan diolah menjadi bentuk 
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pellet yang dapat digunakan sebagai filter udara kendaraan bermotor. 

Pemanfaatan sekam padi di Indonesia sekitar 15,8 juta ton pada 2018 belum 

optimal (Litbang Pertanian, 2017). 

 

Penulisan yang dilakukan Shandy (2020), menunjukkan campuran arang 

sekam padi dengan arang serbuk gergaji sebagai media adsorben  pada filter 

udara kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestasi mesin. Pada 

pengujian berjalan kecepatan 50 km/jam konsumsi bahan bakar mampu 

dihemat sebesar 9,21% dan meningkatkan akselerasi dari 0-80 km/jam 

sebesar 10,55%. Pada pengujian stasioner mampu menghemat konsumsi 

bahan bakar 46,12% di 1500 rpm dan 27,41% di 3000 rpm. Pengujian gas 

emisi juga mampu mengurangi kadar CO sebesar 31,25% dan kadar HC 

sebesar 16,91% dari kondisi normal. 

 

Menurut penulisan Saleh, dkk pada 2017, serbuk gergaji kayu memiliki 

tingkat kerapatan sebesar 0,53 gr/    sedangkan, arang sekam padi memiliki 

kerapatan 1 gr/   . Tingginya nilai kerapatan pada sekam padi maka rongga 

udara pellet akan berkurang dibandingkan dengan arang serbuk kayu. Dengan 

mencampurkan kedua arang ini  diharapkan agar rongga udara pada pellet 

bertambah dan memaksimalkan sebagai media adsorben dalam bentuk filter 

pellet udara dan mampu meningkatkan prestasi mesin pada kendaraan 

bermotor. 
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Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan di atas, maka pada penulisan ini 

penulis memanfaatkan arang serbuk kayu yang teraktivasi dengan microwave 

sebagai media adsorben pada filter udara kendaraan bermotor mesin 4 

langkah untuk mengetahui pengaruh campuran kedua arang tersebut terhadap 

prestasi mesin dan juga emisi gas buang yang dihasilkan. 

 

 

B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan arang serbuk 

gergaji yang teraktivasi dengan microwave sebagai media adsorben  pada 

filter udara terhadap prestasi mesin sepeda motor 4 langkah dengan variasi 

komposisi dan daya microwave. 

2. Untuk mengetahui spesimen terbaik dari pengaruh variasi daya microwave 

saat aktivasi fisik terhadap prestasi mesin sepeda motor bensin 4 langkah. 

3. Untuk mengetahui perbandingan hasil prestasi mesin antara filter pellet 

arang serbuk gergaji kayu teraktivasi fisik microwave dengan filter pellet 

sekam padi teraktivasi oven. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan arang serbuk gergaji yang 

teraktivasi fisik dengan microwave terhadap kadar emisi gas buang mesin 

bensin 4-langkah. 
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C. Manfaat Penulisan 

 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembaca dapat mengetahui pengaruh dari campuran arang serbuk gergaji 

dengan sekam padi sebagai media adsorben pada filter udara terhadap 

prestasi mesin. 

2. Pembaca dapat mengetahui komposisi campuran arang terbaik terhadap 

peningkatan prestasi mesin 

3. Pembaca dapat mengetahui pengaruh penggunaan campuran arang dalam 

mengurangi emisi gas buang. 

 

 

D. Batasan Masalah 

 

Berikut merupakan beberapa batasan masalah dari penulisan ini: 

1. Mesin yang digunakan dalam penulisan ini ialah sepeda motor bensin 4 

langkah (Honda GL Max 124,1 cc), kondisi mesin standar pabrik dan telah 

dilakukan tune up ringan sebelum pengujian dilakukan. 

2. Arang campuran dibuat dengan ukuran 100 mesh dibentuk seperti pellet, 

dengan tebal 3 mm dan berdiameter 10 mm (berdasarkan dimensi terbaik 

pada penulisan sebelumnya). 
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3. Prestasi mesin yang diamati meliputi konsumsi bahan bakar, akselerasi, 

dan kandungan gas buang pada kendaraan. 

4. Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan dengan kondisi berjalan dan 

stasioner. 

5. Pada pengujian stasioner putaran mesin pada 1500 dan 3000 rpm 

(berdasarkan penulisan sebelumnya). 

6. Perekat yang digunakan adalah tepung tapioka yang dicampur dengan air 

biasa. 

7. Peletakan pellet dalam posisi yang teratur dan tidak bertumpuk. 

8. Serbuk kayu gergaji campuran dengan mayoritas kayu cempaka. 

9. Pencetakan pellet menggunakan alat sederhana sehingga gaya tekan 

diabaikan. 

10. Bahan bakar minyak yang digunakan adalah Pertalite dengan RON 90. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang,rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat berbagai teori yang mendukung penelitian motor bakar, 

prestasi mesin, proses pembakaran, dan aktivasi arang. 

 

BAB III METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penulisan, 

bahan penulisan, peralatan, dan prosedur pengujian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada 

saat pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi hal-hal yang dapat disimpulkan dari penulisan yang diperoleh 

dan saran-saran yang ingin disampaikan dari penulisan ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir. 

 

LAMPIRAN 

Berisi tentang data-data pelengkap laporan. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Motor Bakar 

 

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menggunakan motor 

bakar sebagai mesin yang menggerakannya. Motor bakar adalah salah satu 

mesin konversi energi yang mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. 

Tempat terjadinya perubahan energi tersebut berada di ruang bakar 

(combustion chamber). Proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu 

sendiri disebut sebagai mesin pembakaran dalam (internal combustion 

engine) sedangkan, apabila proses pembakaran terjadi di luar mesin disebut 

sebagai mesin pembakaran luar (external combustion engine). 

 

1. Pembakaran Dalam 

Pembakaran dalam adalah pembakaran udara dan bahan bakar yang 

terjadi di dalam ruang bakar yang dibatasi oleh dinding silinder, kepala 

torak atau piston, dan kepala silinder. Gas dari pembakaran ini memiliki 

panas tinggi yang mampu menggerakkan kepala piston sehingga mampu 

menghasilkan gaya dorong ke poros engkol dan menghasilkan daya 

mesin. Mesin pembakaran dalam memilki katup hisap dan buang. Katup 

hisap untuk memasukkan udara ke ruang bakar sedangkan, katup buang 
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untuk membuang hasil sisa pembakaran dari ruang bakar. Contoh dari 

mesin pembakaran dalam adalah mesin-mesin pada kendaraan mobil, 

motor, kapal, hingga pesawat. 

 

2. Pembakaran Luar 

Pembakaran luar adalah pembakaran yang terjadi di tempat yang berbeda 

dengan komponen penggeraknya. Dengan kata lain, mesin pembakaran 

luar terdiri dari beberapa bagian atau mesin tersendiri untuk setiap 

prosesnya. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran luar tidak akan 

langsung dirubah menjadi energi mekanik. Hasil pembakaran perlu  

media penghantar untuk disalurkan menjadi energi mekanik. Contohnya 

pada PLTU, yang mana untuk menghasilkan uap yang mampu 

menggerakkan sudu-sudu turbin, air perlu dipanaskan terlebih dahulu di 

Boiler (Arismunandar, 1988). 

 

B. Komponen Utama Motor Bakar 

 

Pada kendaraan yang mesin penggeraknya adalah motor bakar ada beberapa 

komponen penting yang masing-masing memliki fungsinya tersendiri. 

Berikut adalah bagian-bagian komponen dari mesin motor bakar. 
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1. Silinder 

Silinder adalah sebagai tempat atau ruang proses langkah pembakaran 

antara bahan bakar dengan udara. Jumlah silinder pada setiap kendaraan 

biasanya bisa berbeda tergantung dari spesifikasi mesin tersebut.  

  

2. Piston 

Piston atau torak adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai 

pelaksana dari 2 atau 4 proses langkah pembakaran yang melakukan 

gerakan naik-turun yang membantu mengunah energi panas menjadi 

energi mekanik. Ukuran piston biasanya juga memengaruhi tenaga yang 

dihasilkan tergantung dari spesifikasi mesin tersebut.  

 

3. Kepala Silinder 

Kepala silinder adalah komponen yang berfungsi sebagai penutup dari 

blok silinder agar pada saat langkah kompresi terjadi proses adiabatik. 

Selain itu kepala silinder juga sebagai tempat komponen lain seperti poros 

noken (camshaft), katup hisap dan katup buang. 

 

4. Stang Seher 

Stang seher atau connecting rod adalah sebagai penghubung antara piston 

dengan poros engkol. Stang seher memliki fungsi meneruskan kerja piston 

ke poros engkol yang mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi. 

Stang seher biasa disebut juga dengan sroke. 
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5. Poros Engkol 

Poros engkol atau crankshaft juga dikenal dengan kruk as berfungsi 

sebagai dudukan dari stang seher dan juga meneruskan kerja mesin ke 

transmisi dan ke poros noken. 

 

6. Katup 

Katup adalah komponen yang posisi letaknya berada pada kepala silinder. 

Katup terdiri dari 2 jenis pada setiap kepala silinder yaitu katup hisap dan 

katup buang. Katup hisap berfungsi sebagai pengatur masukan udara ke 

ruang bakar sedangkan, katup buang berfungsi untuk membuka ruang 

bakar agar gas sisa hasil pembakaran terbuang melalui saluran buang. 

 

7. Saluran Masuk  

Saluran masuk atau intake manifold adalah tempat laluan udara dan bahan 

bakar yang akan dimasukkan ke ruang bakar. 

 

8. Saluran Buang 

Saluran buang atau exhaust manifold adalah tempat laluan gas sisa hasil 

pembakaran pada ruang bakar. 

 

9. Pengkabut Bahan Bakar 

Pengkabut bahan bakar  saat ini terdiri dari 2 jenis yaitu karburator dan 

electronic fuel injector (EFI) yang mana memiliki fungsi yang sama yaitu 

sebagai pengatur volume bahan bakar dan udara serta menghaluskan 
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(kabut) bahan bakar agar mendapatkan rasio udara dengan bahan bakar 

(AFR) yang diinginkan. Perbedaan antara karburator dengan EFI adalah 

cara mengaturnya yang mana jika karburator bisa diatur secara manual 

melalui karburatornya sedangkan EFI harus diatur pada Engine Control 

Unit (ECU) melalui komputer atau perangkat lunak lainnya. 

 

10. Busi 

Busi adalah komponen sebagai penambah suplai panas awal agar cukup 

pada proses pembakaran. Busi hanya terdapat pada motor bakar bensin 

sedangkan, pada motor bakar diesel tidak ada busi. 

 

 

C. Prinsip Kerja Piston 4 Langkah 

 

Pada motor bakar piston terjadi 4 siklus proses atau langkah kerja untuk 

menghasilkan daya mesin. Langkah-langkah tersebut adalah langkah hisap, 

kompresi, ekpansi, dan buang. 

 

1. Langkah Hisap 

Katup hisap terbuka sedangkan katup buang tertutup. Piston bergerak dari 

Titik Mati Atas (TMA) menuju ke Titik Mati Bawah (TMB) maka 

volume di atas kepala piston bertambah. Sehingga campuran bahan bakar 

dengan udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar karena tekanan di atas 

kepala piston berkurang. 
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2. Langkah Kompresi 

Kedua katup tertutup, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Volume 

di atas kepala piston berkurang sedangkan, tekanan dan temperatur 

meningkat. Di akhir langkah kompresi busi memercikkan bunga api. 

 

Sesaat setelah busi memercikkan bunga api, bahan bakar terbakar. Kedua 

katup masih tertutup, inilah yang disebut dengan proses pembakaran pada 

mesin. 

 

3. Langkah Ekspansi 

Kedua katup masih tertutup karena terjadi proses pembakaran. Pada saat 

ini terjadi kenaikan tekanan dan temperatur sehingga piston terdorong dari 

TMA menuju TMB. 

 

4.  Langkah Buang 

Ada dua kondisi pada langkah buang. Pertama, katup hisap tertutup dan 

katup buang terbuka, akibatnya gas sisa pembakaran keluar dengan 

sendirinya dengan volume konstan. 

 

Kedua, katup hisap masih tertutup dan katup buang masih terbuka. Piston 

bergerak dari TMB menuju TMA dengan tekanan konstan mendorong gas 

sisa pembakaran yang masih ada melalui katup buang kemudian menuju 

saluran buang. 



15 
 

 

 

Gambar 1. Langkah Kerja Motor Bensin 4-Langkah (moladin.com) 

 

 

D. Siklus Ideal Otto 

 

Motor bensin pertama kali ditemukan oleh Nicolaus August Otto pada 1876 

di Jerman. Motor bensin yang ditemukan oleh Otto adalah motor bensin 4 

langkah atas pengembangan usul dari Frenchman Beau de Rochas pada 1862. 

Motor bensin 4 langkah yang ditemukan oleh Otto ini dikenal dengan Siklus 

Otto (Cengel, 2011). Untuk mempermudah membaca pada siklus ideal maka 

dibuatlah diagram P-v. Pada proses 4 langkah tersebut dapat dilihat pada 

diagram P-v gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram P-v Siklus Otto (Rabeta,2019) 

Proses siklusnya adalah sebagai berikut: 

1. Proses 0 – 1 (Langkah Hisap) 

Menghisap udara tekanan konstan, di mana katup hisap terbuka 

sedangkan katup buang tertutup. Piston menghisap campuran bahan 

bakar dan udara ke dalam silinder. 

2. Proses 1 – 2 (Kompresi Isentropis) 

Kedua katup tertutup, piston bergerak dari TMB menuju TMA 

sehingga tekanan dan temperatur meningkat. 

3. Proses 2 – 3 ( Pembakaran) 

Kedua katup tertutup, terjadinya penambahan panas dari bunga api 

busi. Tekanan naik dengan volume konstan 

4. Proses 3 - 4 (Ekspansi Isentropis) 
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Kedua katup masih tertutup, akibat adanya ledakan karena proses 

pembakaran piston terdorong menuju TMB dengan tekanan menurun 

dan volume bertambah. 

5. Proses 4 – 1 (Langkah Buang) 

Katup buang terbuka sedangkan katup hisap tertutup dengan volume 

konstan. 

6. Proses 1 – 0  

Langkah buang dengan tekanan konstan. Piston bergerak dari TMB 

menuju TMA mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui katup 

buang yang masih terbuka (Rabeta, 2019). 

 

 

E. Proses dan Hasil Pembakaran 

 

Pembakaran dapat diartikan proses terjadinya reaksi kimia antara bahan bakar 

(karbon dan hidrogen) dengan udara (oksigen) yang berlangsung cepat 

dimana proses tersebut membutuhkan panas awal untuk menghasilkan panas 

yang lebih besar sehingga akan menaikan temperatur dan tekanan gas 

pembakaran. Saat terjadinya pembakaran molekul bahan bakar yaitu hidrogen 

(H) akan bergabung dengan oksigen yang menjadi air (  O), sementara 

karbon (C) akan bergabung dengan oksigen yang menjadi karbon diosksioda 

(   ). Apabila jumlah oksigen yang dibutuhkan tidak tercukupi maka 

sebagian karbon akan bergabung dengan oksigen yang dimana akan 

membentuk karbon monoksida (CO). Dari terbentuknya karbon monoksida 
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jumlah panas yang didapat hanya 30% dari panas yang ditimbulkan oleh 

pembentukan karbon monoksida (Wardono, 2018).  Di bawah ini adalah 

contoh reaksi pembakaran antara pembakaran cukup oksigen dengan oksigen 

yang tidak tercukupi.  

 

Reaksi cukup oksigen: C +                         + 393,5 kJ……....(1)  

Reaksi kurang oksigen: C + ½               CO + 110,5 kJ ……….(2) 

 

Pada motor bakar bensin campuran antara udara dengan bahan bakar 

dicampur pada karburator atau injektor yang bertujuan untuk menjadikan 

campuran yang homogen. Pada proses pembakaran, loncatan api dari busi 

membakar campuran homogen ini. Reaksi kimia pembakaran yang ideal 

adalah seperti berikut. 

 

      + 12,5 (   + 3,3773   )        8     + 9  O   + 12,5 (3,773  )…...(3) 

Pada reaksi di atas dapat dilihat bahwa nitrogen (  ) tidak berpartisipasi pada 

proses pembakaran. Untuk reaksi pembakaran yang sebenarnya adalah 

sebagai berikut. 

      + (  + 3,3773   )        +   O   +   + CO +    + HC…………(4) 

Pada reaksi di atas, hasil pembakaran juga menghasilkan gas lain yaitu, CO, 

   , dan HC (unburned hydrocarbons) (Sembiring, 2019). 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada proses pembakaran 

kandungan oksigen yang dibutuhkan harus cukup dalam campuran antara 

oksigen dengan bahan bakar. Apabila pada campuran tersebut kekurangan 

oksigen maka campuran tersebut dapat dikatakan gemuk, dan sebaliknya 

apabila pada campuran tersebut kelebihan oksigen maka campuran tersebut 

adalah campuran kurus. Kedua kondisi ini sangat memengaruhi hasil dalam 

proses pembakaran yang mengakibatkan terjadi proses pembakaran yang 

tidak sempurna dan tenaga yang dihasilkan tidak optimal. Sehingga pada hasil 

pembakaran terdapat karbon monoksida (CO) serta hidrokarbon yang tidak 

terbakar (HC) pada gas buang yang dihasilkan  (Efendri, 2016). Beberapa zat-

zat berbahaya yang juga merupakan zat mengkontaminasi udara dari hasil 

pembakaran dalam gas buang antara lain sebagai berikut. 

1. Karbondioksida (    )    

Kandungan gas karbondioksida memberitahu secara langsung kualitas 

dari pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Semakin tinggi kandungan 

karbondioksida maka semakin baik. Saat nilai AFR di angka ideal, emisi 

karbondioksida berkisar antara 12% sampai 15%. Apabila AFR terlalu 

kurus dan terlalu gemuk maka nilainya bisa berada di bawah 12%.   

 

Karbondioksida (   ) merupakan gas hasil pembakaran yang secara 

langsung tidak beracun bagi manusia dan hewan. Namun, efeknya terjadi 

pada lingkungan yaitu pemanasan global atau efek rumah kaca. Gas ini 

tidak berwarna dan tidak berbau yang terjadi akibat pembakaran 

sempurna pada ruang bakar. Semakin besar nilai     yang dihasilkan 
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maka proses pembakaran tersebut sempurna sehingga nilai CO yang 

dihasilkan akan diminimalisir. 

 

Penting diingat bahwa karbondioksida bersumber hanya dari ruang bakar. 

Jika kandungan     terlalu rendah tetapi CO dan HC normal, 

mengindikasikan di saluran pembuangan (exhaust pipe) terdapat 

kebocoran. Semakin tinggi     semakin baik pula kualitas pembakaran 

dan semakin meningkatkan akselarasi.  

 

2. Hidrokarbon (HC) 

Hidrokarbon merupakan gas yang tidak begitu berbahaya bagi manusia 

akan tetapi pada gas hasil pembakaran menghasilkan asap (smoke). Gas 

ini berwarna kehitaman dan memiliki aroma yang tajam daripada gas-gas 

lainnya. Hidrokarbon biasanya dihasilkan ketika suplai bahan bakar yang 

berlebih sehingga proses pembakaran dalam ruang bakar tidak sempurna. 

Nilai HC menunjukan jumlah bahan bakar yang tidak terbakar pada 

proses pembakaran. Bahan bakar baik bensin maupun solar yang terbakar 

sempurna pada proses pembakaran maka akan menghasilkan 

karbondioksida     dan air    . Meskipun AFR sudah tepat tetapi tetap 

saja ada sebagian dari bahan bakar yang seolah-olah tetap dapat 

“bersembunyi” dari panas saat pembakaran dan menyebabkan emisi HC 

pada keluaran saluran buang cukup tinggi dan berbanding terbalik 

dengan nilai karbondioksida       dan air    . 
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3. Karbonmonoksida (CO) 

Karbonmonoksida (CO) adalah gas yang berbahaya bagi makhluk hidup 

dan lingkungan karena bersifat racun. Gas ini tidak berwarna dan tidak 

berbau. Gas ini terbentuk akibat dari proses pembakaran yang tidak 

sempurna pada ruang bakar kendaraan bermotor. Gas ini ada saat udara 

yang di ruang bakar kurang sedangkan suplai bahan bakar berlebih. Nilai 

antara CO dengan      berbanding terbalik, semakin tinggi kandungan 

CO maka semakin kecil kandungan    . Nilai CO yang tinggi 

mengindikasikan bahwa proses pembakaran tidak sempurna. 

 

4. Nitrogen Oksida (   ) 

Senyawa    adalah senyawa hasil ikatan kimia antara unsur x 

nitrogen dengan oksigen. Pada kondisi normal atmosfer, nitrogen 

adalah gas inert yang stabil dan tidak akan berikatan dengan unsur-

unsur lainnya tetapi pada temperatur dan tekanan yang tinggi di dalam 

ruang bakar, nitrogen akan memecah ikatannya kemudian akan 

berikatan dengan oksigen.  Senyawa     ini sangat tidak stabil dan 

apabila sampai terlepas ke udara bebas maka akan berikatan dengan 

oksigen untuk membentuk senyawa    . Senyawa ini lah yang 

berbahaya sebab beracun dan jika terkena air akan membentuk asam 

nitrat. Gas     yang ada di udara jika terhirup bisa mengganggu 

saluran pernafasan (Kristanto, 2015). 
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F. Prestasi Mesin Motor Bakar 

 

Pada motor bakar piston terdapat parameter-parameter yang dikeluarkan oleh 

mesin akibat dari proses langkah yang telah dilakukan oleh mesin. Untuk 

mengukur prestasi mesin sepeda motor bensin 4 langkah pada penulisan ini, 

berikut adalah parameter-parameternya. 

1. Konsumsi Bahan Bakar 

Semakin sedikit konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor bensin 

4-langkah maka semakin tinggi prestasinya. 

 

2. Akselerasi dan Waktu Tempuh 

Akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. 

Akselarasi dan waktu tempuh saling berkaitan, semakin besar akselerasi 

maka semakin cepat waktu tempuh yang dicapai. Apabila akselarasi yang 

dilakukan oleh kendaraan semakin tinggi maka prestasi mesinnya 

semakin baik. 

 

3. Uji Emisi 

Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar pada ruang 

bakar yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Senyawa 

yang keluar melalui saluran pembuangan adalah senyawa-senyawa 

seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya yaitu,     ,    , 

  , CO,    , dan HC. Senyawa-senyawa tersebut ada yang tidak 

berbahaya tetapi ada juga yang berbahaya bagi makhluk hidup. 
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Pada uji emisi parameter-parameter senyawa yang diuji adalah CO,    , 

dan HC. Ketiga senyawa tersebut dianggap berbahaya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan sekitar. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas 

Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, ambang batas pada kendaraan 

bermotor bermesin motor bakar bensin yang bobotnya  2,5 ton nilai 

baku mutu yang diperbolehkan adalah CO sebesar 1,0 gram/km ; HC 

sebesar 0,1 gram/km ; dan     sebesar 0,08 gram/km.  

 

G. Saringan Udara 

 

Saringan udara ( air filter) adalah salah satu komponen pada kendaraan 

bermotor. Komponen ini letaknya pada ujung saluran udara (intake manifold) 

yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam ruang 

bakar agar tidak ada partikel-partikel seperti debu, kotoran, ataupun uap air 

yang berbahaya jika bisa masuk ke dalam ruang bakar mesin.  

 

Saringan udara berperan penting pada sistem kerja pembakaran pada mesin 

kendaraan yang akan menyaring udara sebelum masuk ke ruang bakar. 

Apabila kondisi komponen ini tidak optimal maka kemampuannya dalam 

menyaring kotoran dan debu dari udara akan berkurang. Jika hal itu terjadi 

maka akan mempengaruhi pada proses pembakaran dan prestasi mesin yang 
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kurang optimal seperti saluran udara akan kotor, busi lebih cepat menghitam, 

dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih berbahaya.  

 

 

Gambar 3. Saringan Udara Kendaraan 

 

Selain itu, aliran udara yang masuk ke dalam saluran udara masuk 

mempengaruhi homogenitas pencampuran udara dengan bahan bakar pada 

ruang bakar yang akan berdampak pada kinerja pembakaran. Dengan 

demikian filter udara sangat penting peranannya untuk menagkap gas-gas 

atau partikel-partikel berukuran nanometer yang tidak dibutuhkan pada proses 

pembakaran (Sembiring, 2019). 

 

Saringan udara pada saat ini telah mengalami perkembangan kurang lebih 

sebanyak 3 kali. Pada pertama saringan menggunakan busa, perkembangan 

kedua menggunakan tipe kertas kering, dan yang ketiga menggunakan kertas 

basah. Dalam perkembangan nya saringan udara jni hanya mampu untuk 

menyaring udara serta partikel-partikel kasar seperti debu dan kotoran 

(Shandy, 2020). Pada saringan udara ini belum mampu untuk menyaring gas-

gas yang yang tidak penting pada proses pembakaran seperti uap air dan 

nitrogen yang ukurannya nanometer. Oleh karena itu pada penulisan ini 
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membuat saringan udara dari pellet arang serbuk gergaji yang bertujuan untuk 

menyaring gas-gas yang tidak dibutuhkan pada proses pembakaran. 

 

H. Arang Teraktivasi 

 

Arang artinya suatu material padat yang mempunyai pori-pori pada 

permukaannya, yang didalamnya mengandung unsur karbon sekitar 85%-

95% yang diperoleh dari bahan-bahan yg mempunyai kandungan karbon 

dengan pemanasan yang terjadi pada temperatur tinggi yaitu 400℃-1000℃ 

yang dapat disesuaikan dengan waktunya. Adapun arang aktif adalah arang 

yang telah teraktivasi melalui aktivasi kimia ataupun aktivasi fisika, ataupun 

keduanya sekaligus. 

 

Arang bisa diperoleh dari hasil pemanasan bahan-bahan yang dapat dijadikan 

arang, seperti tempurung kelapa, sekam padi, serbuk gergaji, dedaunan, kayu 

dan  lain-lain. Arang yang menyerupai batubara umumnya memiliki 

kandungan yang terdiri asal sekitar 85% sampai 98% karbon dan  kandungan 

lainnya seperti abu dan  zat kimia lainnya. asal tampilannya, arang memiliki 

warna hitam, ringan, dan  struktur yang simpel musnah seperti batubara. 

 

Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorph, yang dapat dihasilkan dari 

bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan 

dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan pori-pori yang lebih luas. 
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Karbon aktif dapat digunakan untuk menghilangkan bau, rasa, warna, dan 

kontaminan organik lainnya (Wicaksana, 2016). 

Arang aktif merupakan senyawa karbon yang mampu didapatkan dari bahan- 

bahan yang mengandung karbon atau berasal arang yang diperlakukan 

menggunakan cara - cara yang spesifik untuk memperoleh bagian atas yang 

lebih luas. Luas bagian atas dari arang aktif berkisar antara 300-500 
  

  
  dan  

ini berhubungan dengan struktur pori internal yang mengakibatkan arang aktif 

memiliki sifat sebagai adsorben (Sahara, 2017). Berdasarkan Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) tentang arang teknis dengan Nomor SNI 06-

3730-1995, arang aktif berbentuk serbuk yang berkualitas baik memiliki 

kadar air 15%, kadar zat mudah menguap minimal 25%, kadar abu maksimal 

10% dan kadar karbon minimal 65%. 

Aktivasi ialah suatu perlakuan terhadap arang menggunakan tujuan buat 

memperbesar pori yaitu dengan memecahkan ikatan hidrokarbon atau 

mengoksidasi molekul-molekul bagian atas sehingga arang mengalami 

perubahan sifat, baik fisika maupun kimia yaitu berukuran luas bagian atas 

yang bertambah besar  serta tentu berpengaruh terhadap daya adsorpsi. 

 

Metode yang awam digunakan pada pengaktivasian arang terdapat 2, yaitu 

aktivasi secara kimia serta juga aktivasi secara fisika. 

1. Aktivasi kimia, adalah proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik 

dengan pemakaian bahan-bahan kimia yang dibutuhkan. Aktivator yang 
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dipergunakan pada aktivasi ini artinya seperti hidroksida logam alkali garam-

garam karbonat, klorida, sulfat, fosfat, dan  lain-lain. 

2. Aktivasi fisika, ialah proses pemutusan rantai karbon asal senyawa organik 

menggunakan bantuan panas. untuk aktivasi secara fisika, umumnya 

dilakukan pada furnace di temperatur 800-900 ℃ dengan waktu tertentu. 

(Shandy, 2020). 

 

Berdasarkan hasil penulisan sebelumnya, yang dilakukan oleh Shandy  

(2020), pengaktivasian fisik merupakan salah  satu jenis aktivasi terbaik 

dikarenakan bisa menghemat konsumsi bahan bakar sebesar 9,21 % dan 

meningkatkan akselerasi sebesar 10,55 % pada uji berjalan. Pada uji 

konsumsi bahan bakar stasioner di putaran 1500 rpm mampu menghemat 

konsumsi sebesar 46,12 % dan di 3000 rpm mampu menghemat konsumsi 

27,41 %.   

 

I. Aktivasi Menggunakan Microwave 

 

Gelombang mikro (microwave) terletak antara radiasi inframerah serta 

gelombang radio di daerah spektrum elektromagnetik. Microwave 

didefinisikan sebagai gelombang dengan panjang gelombang antara 0,001 dan  

1 m dengan frekuensi antara 300 dan  0,3 GHz. Microwave secara luas 

digunakan pada telekomunikasi.  
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Gambar 4. Gelombang Elektromagnetik (sumber: kelaspintar.id) 

 

Microwave secara teori bisa diubah menjadi panas melalui interaksi dengan 

bahan dielektrik. Bahan karbon secara awam adalah adsorben microwave 

yang baik, bahan karbon dengan praktis dipanaskan menggunakan radiasi 

microwave. Karakter tersebut membuat bahan karbon bisa bertransformasi 

disebabkan karena pemanasan microwave, sehingga menghasilkan karbon 

baru dengan sifat atau ciri yang diinginkan. Kemampuan bahan karbon untuk 

dipanaskan menggunakan microwave dikarenakan karbon merupakan 

dielektrik material sebab adanya elektron π terdelokalisasi yang bebas 

bergerak. 

 

Pemanasan dielektrik mengacu pada pemanasan oleh radiasi elektromagnetik 

frekuensi tinggi, yaitu gelobang frekuensi radio dan microwave. interaksi 

partikel bermuatan pada beberapa bahan dengan komponen medan listrik 

radiasi elektromagnetik mengakibatkan bahan-bahan ini memanas. Studi 

tentang preparasi arang aktif menggunakan microwave secara umum  dapat 

digolongkan menjadi dua kategori. Kategori pertama menekankan pada 

aktivasi microwave pada arang terimpregnasi (penjenuhan dengan gas atau 

cairan), dengan kata lain, bahan baku karbon mengalami karbonisasi menjadi 
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arang melalui pemanasan konvensional (dibawah aliran   ) serta diikuti 

impregnasi kimia untuk aktivasi dalam microwave pada keadaan bebas 

oksigen. Kategori kedua menekankan penggunaan aktivasi microwave secara 

langsung pada impregnasi kimia tanpa melalui tahap karbonisasi.  

 

Dari hasil penulisan ini didapatkan bilangan iodin tertinggi sebesar 1196,60 

mg/g pada daya 560 watt dan waktu aktivasi 10 menit dengan luas permukaan 

sebesar 936,221 
  

 
.  Berdasarkan analisa morfologi permukaan menunjukkan 

bahwa arang bakau hasil aktivasi memiliki permukaan yang lebih porous 

dibandingkan sebelum aktivasi (Udyani, 2019). 

 

 

Gambar 5. Pemanfaatan Microwave Sebagai Oven 

(https://himitepa.lk.ipb.ac.id/microwave-vs-oven/  dan dokumen pribadi) 

 

Microwave dalam kehidupan dapat dimanfaatkan sebagai oven atau 

penghangat makanan dengan memanfaatkan panas gelombang 

elektromagnetik, tetapi pada penulisan mengenai aktivasi karbon aktif banyak 

menggunakan microwave sebagai aktivasi fisik karbon aktif. Keunggulan 

https://himitepa.lk.ipb.ac.id/microwave-vs-oven/
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microwave sebagai aktivasi karbon aktif dibandingkan dengan oven 

konvensional pada umumnya adalah waktu pengaktifasian jauh lebih singkat 

dibanding oven konvensional. Oleh karena itu pada penulisan ini 

menggunakan microwave sebagai media akitifasi arang atau karbon aktif. 

 

 

J. Serbuk Kayu Gergaji 

 

Serbuk gergaji adalah sisa  hasil limbah industri kayu yang biasa kita jumpai 

pada kurang lebih lingkungan rumah kita. serbuk gergaji pada 

pemanfaatannya masih sangat kurang dalam pengolahannya, sehingga tak 

jarang sekali dibuang serta dibakar langsung oleh pelaku industri. Serbuk 

gergaji sangat reaktif dengan air, sehingga pada proses pembakaran uap air 

yang terdapat di udara akan mampu diserap oleh permukaan arang serbuk 

gergaji ini. Serbuk kayu gergaji yang telah diolah menjadi arang  memiliki 

konsentrasi kadar air 8,89 %, kadar abu sebesar 1,36 %, kadar zat terbang 

(volatile matter) 29,24 %, karbon tetap 1,72 kg/  , dan nilai kalor 5622,77 

(Saleh A, 2017).  
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 Gambar 6. Serbuk Gergaji Campuran yang Mayoritas Kayu Cempaka



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENULISAN 

 

 

A. Alat dan Bahan Penulisan 

 

1. Alat Penulisan 

a. Sepeda Motor 

Pada penulisan dan pengujian ini menggunakan sepeda motor Honda 

GL Max bermesin bensin 4 langkah dengan kapasitas mesin 124 cc. 

Spesifikasi sepeda motor adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Spesifikasi Sepeda Motor 

No. Nama Spesifikasi Keterangan 

1. Tipe Sport Touring 

2. Tahun Produksi 1995-1999 

3. Engine SOHC, 4 Tak 

4. Kapasitas Engine 124,1 cc 

5. Bore x Stroke 56,5 x 49,5 mm 

6. Rasio Kompresi 9,2 : 1 

7. Maximum Power 9,7 hp @ 7500 rpm 

8. Maximum Torque 8,8 Nm @ 6500 rpm 
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No. Nama Spesifikasi Keterangan 

9. Fuel System Cylinder Ventury Carburator 24’’ 

10. Sistem Pendingin Udara 

11. Sistem Pengapian CDI-DC, Battery 

12. Battery 12 V – 4 Ah 

13. Busi ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 

14. Transmisi 5-Speed ( 1-N-2-3-4-5) 

15. Kopling Manual, Wet & double clutch 

16. Starter Kick 

17. Drive Chain (Rantai) 

 

 

Gambar 7. Honda GL Max 
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b. Alat Uji Emisi 

Alat uji emisi digunakan untuk mengetahui kandungan HC, NOx, dan 

CO pada sisa hasil pembakaran melalui knalpot kendaraan.  

 

 

Gambar 8. Alat Uji Emisi 

 

c. Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pada saat pengujian dan 

pengambilan data akselarasi dan stasioner. Stopwatch yang digunakan 

adalah stopwatch digital yang bisa terlihat pada gambar di bawah. 

 

Gambar 9. Stopwatch 
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d. Tumbukan 

Tumbukan diperlukan pada pengujian ini guna menghancurkan arang 

serbuk gergaji agar menjadi seperti bubuk. Tumbukan dapat dilihat 

pada gambar di bawah. 

 

Gambar 10. Tumbukan 

e. Cetakan  

Cetakan yang digunakan pada pengujian ini berguna untuk mencetak 

pellet arang yang telah dipipihkan dengan ampia. Ukuran pada 

cetakan pellet yang digunakan pada pengujian ini adalah berukuran 10 

mm. 

 

Gambar 11. Cetakan 
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f. Microwave 

Microwave digunakan untuk mengaktifkan pellet arang yang telah 

dibentuk. Microwave yang digunakan seperti ditunjukan pada gambar 

di bawah. 

 

Gambar 12. Microwave 

g. Ayakan 100 mesh 

Ayakan yang digunakan pada penulisan menggunakan kerapatan 100 

mesh. Ayakan ini berfungsi untuk memilih bubuk arang yang benar-

benar halus agar mudah dicetak. 

 

Gambar 13. Ayakan 100 Mesh 

h. Ampia 

Pada pengujian memerlukan ampia untuk memipihkan adonan arang 

agar memliki ketebalan 3 mm sebelum dicetak menggunakan cetakan. 
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Gambar 14. Ampia 

i. Gelas Ukur 

Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume air pada proses 

pembuatan adonan arang. Gelas ukur juga dipakai pada saat pengujian 

guna mengukur volume bensin pada tangki tambahan. 

 

Gambar 15. Gelas Ukur 

j. Timbangan Digital 

Timbangan digital diperlukan untuk mengetahui massa arang, tepung 

tapioca, dan bensin pada pengujian ini. Timbangan digital yang 

dipakai memiliki ketelitian 0.01 gram yang terlihat seperti gambar 

 

Gambar 16. Timbangan Digital 
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k. Kompor Listrik 

Kompor listrik diperlukan untuk memanaskan air dan tepung tapioka 

guna membuat adonan pellet. 

 

Gambar 17. Kompor Listrik 

l. Kawat Strimin 

Pada penulisan ini memerlukan kawat strimin sebagai tempat pellet 

yang kemudian dirakit menjadi filter udara. 

 

Gambar 18. Kawat Strimin 

 

2. Bahan Penulisan 

Adapun bahan penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Serbuk kayu gergaji 

Serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk yang berasal dari sisa atau 

limbah pengrajin kayu yang tidak digunakan kembali. Pengarangan 
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serbuk kayu gergaji dilakukan dengan cara tradisional dan dilakukan 

sendiri oleh peniliti. 

b. Sekam Padi 

Sekam padi juga diolah menjadi arang yang teraktivasi fisik. Arang 

sekam padi sebagai pembanding dengan arang serbuk kayu gergaji 

dengan berlandaskan pada penulisan oleh Shandy 2020.  

c. Air  

Air pada penulisan ini berguna sebagai media pencampur antara arang 

dengan tepung tapioka yang kemudian menjadi adonan dan bisa 

dibentuk menjadi pellet. 

d. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka diperlukan sebagai perekat bubuk arang dengan air 

agar bisa dibentuk menjadi pellet. 

 

B. Persiapan Alat dan Bahan 

 

1. Proses Pembuatan Arang Serbuk Gergaji Kayu 

Serbuk gergaji kayu dari panglong kayu dikumpulkan dan dibersihkan. 

Kemudian serbuk gergaji kayu dijemur terkena sinar matahari langsung 

hingga kering. Setelah itu, menyiapkan tempat untuk melakukan  proses 

pembakaran. Setelah itu, meyiapkan alat seperti cerobong untuk jalur 

udara masuk ke dalam serbuk kayu gergaji agar api tidak mudah padam. 

Menyiapkan juga benda sebagai pemicu atau bahan bakar untuk 

menghidupkan api, di sini penulis menggunakan arang kayu biasa. 
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Selanjutnya, meletakkan serbuk gergaji kayu di tempat yang bersih dan 

susun menumpuk seperti gunung kemudian di tengahnya diselipkan 

cerobong sebagai tempat memasukkan bara api dari arang. Setelah itu, 

menghidupkan arang hingga menjadi bara. Jika arang kayu sudah menjadi 

bara maka memasukkan ke dalam cerobong dan meniupkan udara agar 

bara tetap menyala.  

 

  

Gambar 19. Proses Pengarangan Serbuk Kayu Gergaji 

 

Setelah bara api dirasa menyala dengan menandakan keluar kebulan asap 

dari tumpukan serbuk gergaji maka diaduk sedikit demi sedikit dan 

didiamkan. Diaduk kembali agar merata dan menjaga agar api tidak 

menyala berkobar. Meneruskan  proses ini selama 3-4 jam hingga 

terbentuk menjadi arang serbuk gergaji. Jika telah hitam merata kemudian 

menyiramkannya dengan air agar menghentikan proses pengarangan. Hasil 

pengarangan serbuk kayu gergaji dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Arang Serbuk Gergaji 

 

2. Pembuatan Pellet Filter Arang 

Setelah serbuk gergaji menjadi arang maka selanjutnya adalah proses 

pembuatan pellet arang. Arang yang sudah siap dan kering ditumbuk 

menggunakan tumbukan yang telah disediakan. Proses ini bertujuan untuk 

menghaluskan arang agar menjadi bubuk. Setelah itu, arang yang sudah 

dirasa halus kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh agar bubuk 

arang yang diperoleh benar-benar halus. 

 

 

Gambar 21. Melakukan Proses Pengayakan 

 

Setelah melakukan pengayakan, arang kemudian dicampur dengan tepung 

tapioka dan air agar arang menjadi adonan dan mudah dibentuk menjadi 

pellet. Selanjutnya, memvariasikan komposisi arang yang digunakan 50%, 
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55%, dan 60%, tapioka sebanyak 10%, 13%, 15% dan sisanya air. Setiap 

adonan dibuat per 100 gram agar mudah menentukan komposisi tiap 

bahan. Komposisi untuk membauat adonan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Pembuatan Pellet 

No. Spesimen Arang (gram) Tepung (gram) Air (ml) 

1. 50SK- 50 15 35 

2. 55SK- 55 13 32 

3. 60SK- 60 10 30 

 

Pertama memanaskan air sekitar 35 ml di dalam teflon ketika sudah 

mendidih, selanjutnya memasukkan tepung tapioka dan mengaduknya 

secara perlahan. Setelah tepung tapioka menyatu dengan air yang 

berbentuk seperti kenyal dan lengket maka memasukkan arang yang telah 

ditimbang secara sedikit demi sedikit dengan perlahan hingga seluruh 

bahan tercampur hingga arang habis dan adonan tidak lagi lengket (kalis). 

Kemudian jika adonan sudah kalis maka adonan ditekan menggunakan 

ampia untuk memipihkan adonan agar memiliki ketebalan 3 mm dan 

selanjutnya dicetak menggunakan cetakan yang telah disediakan. Jika telah 

dicetak hingga menjadi pellet maka setelah itu melakukan aktivasi di 

microwave.  
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(a)                                     (b) 

Gambar 22. (a) Adonan Pellet (b) Pellet yang Telah Dicetak 

 

Setelah pellet siap untuk diaktivasi, selanjutnya memvariasikan aktivasi 

pada microwave. Variasinya adalah daya output pada microwave yaitu 

20% (180 Watt), 40% (360 Watt) dan 60% (540 Watt). Menurut 

spesifikasi daya maksimal atau pada 100% yang dibutuhkan oleh 

microwave adalah 900 Watt. Waktu aktivasi pada microwave mengambil 

waktu terbaik dari setiap percobaan sebelumnya yaitu 5 menit. Jika waktu 

aktivasi lebih dari 5 menit maka bara api akan menyala pada arang dan 

jika kurang maka adonan seperti masih basah. Setelah selesai, keluarkan 

pellet dan diamkan pada suhu ruangan hingga tidak panas lagi dan 

masukan ke dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi dengan udara 

luar. 

 

   

(a.)                                             (b.) 

Gambar 23. Proses (a.) Aktivasi dan (b.) Setelahnya 
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Setelah pellet arang diaktivasi maka selanjutnya pemberian nama pellet 

arang sebagai spesimen. Penamaan spesimen nya yaitu xSK-y dengan 

keterangan x adalah komposisi arang (%), SK adalah serbuk kayu dan y 

adalah variasi daya microwave. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3. 

Tabel 3. Penamaan Spesimen 

No Nama Spesimen Komposisi Arang Daya Microwave 

1. 50SK-20 50 180 

2. 50SK-40 50 360 

3. 50SK-60 50 540 

4. 55SK-20 55 180 

5. 55SK-40 55 360 

6. 55SK-60 55 540 

7. 60SK-20 60 180 

8. 60SK-40 60 360 

9. 60SK-60 60 540 

 

3. Pembuatan Frame untuk Filter 

Pembuatan ini menggunakan kawat strimin sebagai tempat filter arang 

aktif untuk ditempatkan pada filter asli sepeda motor. Kawat strimin 

diukur dimensi agar mirip dengan filter asli sepeda motor. Setelah itu 

mengatur letak pellet arang aktif agar berbentuk lingkaran sesuai dimensi 

filter asli. Kemudian, memvariasikan volume isi pellet dengan kerapatan 

penuh (P), sedang (S), dan renggang (R). Selanjutnya menutup dengan 
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kawat strimin lagi dan menekuk sisi-sisinya agar bisa menyatu. Diperlukan 

benang jahit agar pellet tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain. 

Pellet arang yang telah dirakit menjadi filter udara dapat dilihat pada 

gambar. 

 

 

Gambar 24. Arang yang Dibentuk Menjadi Filter dengan Variasi 

Kerapatan (a.) Penuh, (b.) Sedang, (c.) Renggang 

 

4. Pembuatan Tangki Tambahan 

Tangki tambahan digunakan agar memudahkan proses penghitungan 

konsumsi bahan bakar saat pengujian. Langkah pertama adalah 

menyiapkan botol yang telah disediakan kemudian melubangi bagian 

bawahnya dan menambahkan pentil ban dalam untuk menghubungkan 

selang. Selanjutnya, merekatkan dengan lem pada sambungan pentil ban 

dan selang. Kemudian, memasang selang bensin ke pentil ban dan 

hubungkan selang ke karburator. Setelah itu, meletakkan tangki tambahan 

lebih tinggi dari karburator dan melubangi kecil tutup botol agar bensin 

dapat mengalir ke karburator. 

 

(a.)

  
(b.)

  

(c.)
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Gambar 25. Tangki Modifikasi Tambahan 

 

 

C. Prosedur Pengujian 

 

Pengujian konsumsi bahan bakar ini dilakukan dengan kondisi yang berbeda, 

pertama dilakukan dengan kondisi saat sepeda motor keadaan diam 

(stasioner) dan yang kedua dilakuakan saat sepeda motor dijalankan di 

jalanan (road test). Pengujian akselarasi juga dilakukan dari sepeda motor 

keadaan diam sampai sepeda motor mencapai kecepatan yang ditentukan. 

Adapun prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengujian Stasioner 

Pengujian stasioner dilakukan untuk mengetahui konsumsi bahan bakar 

pada putaran mesin (rpm) tertentu selama waktu yang ditentukan namun, 

sepeda motor tetap dalam keadaan diam atau tidak berjalan. Pada 

pengujian stasioner ini putaran mesin dipilih pada 1500 dan 3000 rpm 

masing-masing selama 5 menit.  

 



47 
 

 

Langkah pertama, memanaskan terlebih dahulu sepeda motor dengan 

menghidupkan mesin selama 5-10 menit yang bertujuan agar kondisi 

mesin stabil dan mencapai suhu optimal mesin bekerja. Selanjutnya, 

menyiapkan semua spesimen yang telah dirakit menjadi filter udara sepeda 

motor, timbangan digital, gelas ukur, timer atau stopwatch, dan catatan. 

 

Setelah memanaskan mesin selama 5-10 menit, mematikan mesin. 

Kemudian menguras bensin melalui kran pembuangan bensin pada 

karburator dan menhubungkan jalur pembuangan dengan selang dan 

menyiapkan botol sebagai wadah sisa bensin, putar kran pembuangan 

dengan obeng minus (-) berlawanan dengan arah jarum jam maka bensin 

akan keluar dan terkuras hingga ke tangki tambahan. Hal ini bertujuan agar 

jika dilakukan pengujian dengan takaran bensin yang ditentukan, takaran 

yang ada sesuai dengan takaran yang diinginkan. 

 

Gambar 26. Menuangkan Bensin ke Dalam Tangki Tambahan 

 

Langkah selanjutnya, memasang filter arang pada rumah filter standar 

motor. Kemudian, mengukur volume bensin 100 ml pada gelas ukur dan 
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menuangkannya pada tangki tambahan dan memastikan tidak ada 

kebocoron pada sistem jalur bahan bakar. Setelah itu, menyiapkan timer 

sebagai pengukur waktu dan mengatur waktu selama 5 menit. Setelah 

dipastikan semua baik dan siap, menyalakan motor dan menahan gas 

sepeda motor pada putaran 1500 rpm dan sesaat setelah menyalakan 

mesin, lalu mengaktifkan timer sebagai pengukur waktu dan menjaga 

putaran mesin tetap pada 1500 rpm selama 5 menit. 

 

  

Gambar 27. Filter Pellet Arang Terpasang pada Kendaraan 

 

Setelah 5 menit, mematikan mesin sepeda motor. Kemudian menguras 

bensin dengan cara seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya 

menuangkan bensin ke gelas ukur yang telah diletakkan di atas timbangan 

digital, hal ini dilakukan agar mengetahui secara detail volume sisa bensin 

yang tidak terbakar, kemudian mencatat hasil data yang diperoleh pada 

catatan. 
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Gambar 28. Melakukan Pengukuran pada Sisa Bensin yang Tersisa 

 

Pada pengujian di atas adalah pengujian dengan filter standar motor atau 

tanpa filter arang pada 1500 rpm dengan melakukan setiap pegujian pada 

masing-masing kondisi filter arang yang telah terpasang, dilakukan 

sebanyak 3 kali agar bisa mendapatkan hasil rata-rata yang diinginkan. 

Pengulangan dilakukan dengan cara yang sama pada putaran mesin 3000 

rpm dengan masing-masing 3 kali pengujian di setiap spesimen. 

 

  
(a.)                                         (b.) 

Gambar 29. Variasi Putaran Mesin (a.) 1500 dan (b.) 3000 rpm 
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2. Pegujian Berjalan 

Pengujian berjalan (road test) diperlukan untuk mengetahui konsumsi 

bahan bakar saat kondisi berjalan. Pengujian berjalan menempuh rute 

sejauh 5 km dengan kecepatan konstan pada 50 km/jam. Sebelumnya 

perhatikan volume kendaraan di jalan yang menjadi rute pengujian dengan 

memilih jalan yang tidak terlalu ramai dengan kendaraan. 

 

Langkah pertama pada pengujian ini adalah menyiapkan bahan bakar 

bensin sebanyak 200 ml dengan gelas ukur dan timbangan digital. 

Kemudian, menuangkannya ke dalam tangki tambahan (lihat Gambar 26). 

Setelah itu, melakukan pengecekan apakah sistem jalur bahan bakar dalam 

keadaan baik dan tidak ada kebocoran.  

 

 

Gambar 30. Kondisi Jalan Tempat Pengujian 

 

Setelah semua baik dan siap, mesin dinyalakan, menarik tuas kopling dan 

memasukkan gigi transimisi ke posisi 1, lalu memutar tuas gas secara 

perlahan. Melakukan pergantian gigi transimisi setiap putaran mesin 2500 
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rpm pada tachometer. Menjaga agar kecepatan tetap konstan dan tidak 

berakselarasi atau deselerasi secara tiba-tiba karena bisa mempengaruhi 

konsumsi bahan bakar. Selalu memperhatikan kecepatan pada speedometer 

agar tetap pada kecepatan 50 km/jam.   

 

Apabila odometer telah menempuh sejauh 5 km maka pengendara bersiap 

utnuk menepikan sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian segera 

mematikan mesin sepeda motor, lalu menguras sisa bensin yang masih ada 

seperti sebelumnya. Selanjutnya menuangkan bensin ke gelas ukur yang 

telah diletakkan di atas timbangan digital (lihat Gambar 28), hal ini 

dilakukan agar mengetahui secara detail volume sisa bensin yang tidak 

terbakar. Kemudian mencatat hasil data yang diperoleh pada catatan. 

 

 

Gambar 31. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Berjalan 

 

Pengujian di atas merupakan prosedur pengujian pada kondisi filter 

standar sepeda motor. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap 

kondisi agar diperoleh hasil rata-rata yang diinginkan. Setelah itu, 

melakukan hal yang sama dengan kondisi telah dipasang filter arang. 
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3. Pengujian Akselarasi  

Pengujian akselarasi diperlukan untuk mengetahui pengaruh filter pellet 

arang terhadap kemampuan mesin berakselarasi dari keadaan diam 0 

km/jam hingga mencapai kecepatan 80 km/jam dalam satuan waktu. Pada 

pengujian ini, penulis ditemani oleh rekan untuk membantu menjadi 

pengendara dan penulis menjadi timer dan pemberi aba-aba pada saat 

pengujian.  

 

 

Gambar 32. Rekan Penulis yang Menjadi Driver 

 

Langkah pertama adalah menuangkan bensin secukupnya pada tangki 

tambahan dan melakukan pengecekan apakah semuanya baik dan tidak ada 

kebocoran pada sistem jalur bahan bakar. Kemudian menyalakan mesin 

untuk dipanaskan sebentar agar putaran mesin stabil dan siap dipakai. 
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Setelah persiapan selesai, pengendara memberi tanda kepada timer bahwa 

telah siap dengan memberi tanda jempol. Kemudian, pengendara fokus 

memperhatikan timer sebagai pemberi aba-aba. Apabila timer telah 

mengangkat tangan maka pengendara langsung memuntir gas secara penuh 

hingga kecepatan motor mencapai 80 km/jam saat itu juga timer 

menyalakan stopwatch bertepatan dengan aba-aba mengangkat tangan. 

Setelah mencapai kecepatan 80 km/jam pengendara memberi sinyal 

dengan cara membunyikan klakson yang panjang dan timer harus segera 

mengehentikan stopwatch. Setelah itu, timer mencatat waktu tempuh yang 

didapatkan pada catatan.  Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan 

prosedur yang sama dengan pengujian berjalan. 

 

4. Pengujian Emisi Gas Buang 

Pengujian emisi gas buang untuk mengetahui pengaruh filter arang aktif 

dalam mereduksi emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. 

Pada pengujian ini sepeda motor dioperasikan stasioner pada 1500 dan 

3000 rpm. Pengujian ini menggunakan filter arang 55SK-20, 55SK40, dan 

55SK-60 dengan kerapatan sedang seluruhnya dan membandingkan 

dengan filter standar motor. 
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Gambar 33. Pengujian Emisi Gas Buang 

 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Adapun tempat dan waktu penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Tempat Penulisan 

Pada pembuatan filter arang akif dilakukan di Laboratorium Motor Bakar 

dan Propulsi Teknik Mesin Unila. Pada pengujian berjalan dan akselarasi 

dilakukan di Jalan Raden Gunawan 1 (Natar-Negeri Sakti). Pemilihan 

jalan ini sebagai rute pengujian disebabkan volume kendaraan yang tidak 

begitu padat. Sedangkan, pada pengujian stasioner dilakukan di rumah 

penulis di Komplek Palem Permai 1, Natar. 
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2. Waktu Penulisan 

Waktu penulisan dilakukan selama 1-4 bulan terhitung dari Desember 

2021 sampai dengan Februari 2022. 

 

E. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dianalisa dan disajikan 

dalam bentuk grafik sehingga diperoleh pengaruh variasi komposisi arang dan 

daya microwave terbaik yang telah digunakan pada filter motor. 

 

F.  Biaya Penelitian 

 

Pada penulisan ini memerlukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

menunjang pada pengujian. Adapun biaya alat dan bahan yang dikeluarkan 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Biaya Penelitian 

No. Jenis Pengeluaran Harga Satuan Kuantitas Jumlah 

1. Gelas Ukur Rp. 117.000 1 Rp. 117.000 

2 Speedometer dan 

Tachometer 

Rp. 150.000 1 Rp. 150.000 
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No. Jenis Pengeluaran Harga Satuan Kuantitas Jumlah 

3 Tepung Rp. 10.000 1 Rp. 10.000 

4 Baskom Rp. 10.000 1 Rp. 10.000 

5 Jasa Bengkel Rp. 250.000 1 Rp. 250.000 

6. Kawat Strimin Rp. 20.000/m 1 Rp. 20.000 

7. Uji Emisi Rp. 50.000/uji 16 Rp. 900.000 

6 Bensin Rp. 7850/Liter 5 Rp. 39.250 

Total Rp. 1.396.250 

 

 

G. Diagram Alir 

 

Prosedur pengambilan data dan analisis dapat dijelaskan dengan 

menggunakan diagram alir. Diagram alir terbagi menjadi 2 bagian yaitu, 

diagram yang menjelaskan pembahasan mengenai konsumsi bahan bakar 

stasioner maupun berjalan serta pengujian akselerasi, dan diagram satu lagi 

menjelaskan tentang prosedur pengujian emisi gas buang. Keduanya dapat 

dilihat pada halaman selanjutnya. 
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1. Diagram Alir Konsumsi Bahan Bakar dan Akselerasi 

Diagram alir pada Gambar 34 adalah prosedur pengambilan data 

akselarasi dan konsumsi bahan bakar pada kondisi stasioner dan 

berjalan.  

 

Gambar 34. Diagram Alir Konsumsi Bahan Bakar dan Akselerasi 
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2. Diagram Alir Uji Emisi 

Diagram alir di bawah adalah alur prosedur pengambilan dan analisis 

data uji emisi gas buang. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Gambar 35. Diagram Alir Pengujian Emisi Gas Buang 

 

Mulai 

Memilih Spesimen 55SK-20, 55SK-40, 

55SK-60 dengan kerapatan 75% 

dibandingkan kondisi standar 

Pengujian 

Kondisi Standar 

Melakukan 

Pengujian 

Data 

Selesai 

Menganalisa Data Hasil Pengujian 

Kesimpulan 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh pada penulisan pemanfaatan arang 

serbuk kayu teraktivasi dengan microwave sebagai filter udara pada sepeda 

motor bensin 4-langkah yang telah diubah dengan data grafik dan 

menganalisisnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Filter pellet yang terbuat dari arang serbuk kayu pada penulisan ini, telah 

terbukti mampu meningkatkan prestasi mesin bensin 4-langkah. Filter 

pellet ini mampu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar pada kondisi 

diam maupun berjalan, mengurangi waktu tempuh atau meningkatkan 

akselerasi, dan mampu mempengaruhi kadar HC, CO, dan     pada uji 

emisi. 

2. Spesimen 55SK-40 kerapatan penuh adalah yang terbaik pada uji 

konsumsi bahan bakar karena mampu mengurangi konsumsi bahan bakar 

14,47% pada 1500 rpm dan 14,79% pada 3000 rpm dari kondisi standar 

sedangkan, pada uji konsumsi bahan bakar berjalan mampu mereduksi 

konsumsi bahan bakar sebesar 8,12%. Spesimen 55SK-40 kerapatan 
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renggang mampu mengurangi waktu tempuh atau meningkatkan 

akselerasi sepeda motor dari 0 km/jam sampai dengan 80 km/jam sebesar 

12,52% dari kondisi standar. 

3. Pada uji konsumsi bahan bakar dengan kondisi diam selisih pada 1500 

rpm berbeda signifikan dengan arang sekam padi lebih hemat 24,19 % 

namun, pada 3000 rpm tidak berbeda secara signifikan dengan arang 

sekam padi lebih hemat 11,07 %. Sedangkan, pada uji akselerasi terjadi 

perbedaan yang cukup terlihat dengan selisih 5,26 % yang diungguli oleh 

arang serbuk kayu gergaji. 

4. Filter 55SK-20 adalah filter terbaik yang mampu mengurangi kadar CO 

sebesar 6,09 % dan 7,56 % pada setiap rpm dan HC sebesar 7,11 % di 

1500 rpm pada emisi gas buang.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penulisan pemanfaatn arang 

serbuk kayu gergaji teraktivasi fisik sebagai filter udara kendaraan adalah 

sebagai berikut: 

1. Saat pengujian konsumsi bahan bakar sebaiknya memperhatikan kondisi 

cuaca terlebih dahulu untuk menghindari perbedaan data yang satu 

dengan yang lain. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi massa jenis bahan 

bakar yang digunakan, sebab massa jenis bahan bakar berbeda pada setiap 

temperatur lingkungan. Disarankan untuk melakukan pengujian dengan 

cuaca yang cerah pada setiap pengambilan data. 
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2. Perlu dilakukan penulisan lebih lanjut terhadap pengaruh arang serbuk 

kayu gergaji sebagai filter dengan motor yang memiliki sistem 

pengkabutan bahan bakar injeksi (fuel injection). 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh arang serbuk 

kayu gergaji sebagai filter adsorben dengan Pertalite (RON 90) dengan 

variasi ethanol. 

4. Perlu dilakukan penulisan lebih lanjut terhadap pengaruh arang serbuk 

kayu gergaji sebagai filter adsorben dengan BBM RON 92 atau dengan 

campuran ethanol. 
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